
 

 

XII. C 

Olyan dalt mondok világ hallatára,  

Melynek égen s földön ne légyen határa, 

Amit fül nem hallott, s  szem meg nem jára,  

Azt én írva lelém szívem kincstárában.  

 

Gondok nélkül játszodtak az égi örömmel,  

Mennyeket s világot a Földön keresve,  

A létezésnek édes örömét 

És Istenünknek végtelen kegyelmét. 

 

Fölkelnek az éjnek csillagi,  

Őket bús orcával fényes hold vezeti, 

Fák tetején ülnek a hegy szélvészi, 

A legmagasbikat egy székely üli. 

 

Az ifjú néz, bámul, s körül tovább megyen,  

Hogy a völgybe könnyű menetele legyen,  

S ím, egyszerre zendül a környék rémesen,  

És minden kis forrás megindul hevesen. 

 

Indul s növekedik bujdosó patakká,  

Patakból dagadoz sebes áradattá, 

S hegy-völgy ordít bele, amint szalad alá, 

Változván haragos féktelen csodává. 

 

Eljátszodtad már kis játékidat! 

Vége nyugalmadnak! Kelj fel!  

Kelj fel az álom öléből,  

Szunnyadozó gyermek! 

 

Minden napjuk egy virágszál vala,  

Láng volt szívükben, égből eredt láng. 

Égő szivárvány százezer világból,  

De változások nehéz szagát hozta el a szél. 

 

Fényes, vidám tavasz vala éppen,  

Daloltak, s zengett az édes zsoltár,  

Nem hitték, mit ez ajak dalolt, 

Ám a holdfény beragyogott énekükbe! 

 

Mit megtettél a nem-tevés helyett, az nem hiú, 

Ha zörgettél illendően, hogy egy rideg lélek 

kinyíljon, 

Ha légből szűrtél élő hagyományt, 

Vagy szép, agg szemből győzetlen tüzet, az 

nem hiú.  

 

Fel hát csatára, fel hát lelkesülni 

Az új tanért. Alkotni új világot!  

Csak előre csüggedetlen: 

Kis határodon nagy eszmék  

Fognak lenni küzdelemben. 

 

 

S e küzdés a nagyszerű érték,  

Amit szeretsz, az megmarad,  

Amit szeretsz, azt el nem szedhetik, 

Amit szeretsz, örökséged s valód. 

 

Pislog egy parányi csillag,  

Azt hinnéd, egy gyönge lámpa.  

S mégis huszonhat teremtés  

Mérhetetlen nagy világa. 

 

Nyári nap: megint megcsillogtatok, 

S úgy léptetek, mint tarka csillagok,  

Mint színes angyal-csodák,  

S újat hirdető próféták. 

 

Nem kellettek a megálmodott álmok,  

Új, új vizekre, nagy, szűzi vizekre  

Szállani, szállani, szállani egyre,  

Új kínok, titkok, vágyak vizére! 

 

Ne, óh, ne fussatok! 

Állj meg, szárnyas idő! 

Órák, gyönyörű percek! 

Régi szelíd napok, 

ti is emlékké nemesedtek! 

 

Tudták, hogy ősz lesz, s majd menni kell,  

De nem hitték, hogy itt van, ily közel, 

Hogy szemükbe néz, s fülükbe morog. 

 

S hova az idő lép, omlik, ha kő, ha vas, 

És neki semmi sem alacsony, nem magas. 

Bejárta e négy év kalandos vidékét,  

S  leszaggatá szép rózsalevelét.  

 

Alkonyodék. Arany felhőkön szállott  

A nap violaszín hegyek mögé,  

S a messzeségbe nyúló rónaságot,  

E mély tengert,  halvány köd födé.  

 

De mit tudtok ti hamar halandó emberek, 

Ha lángképzelődés nem játszik veletek?  

Az nyit mennyországot, poklot előttetek, 

Belenéztek mélyen, s elámul lelketek. 

 

S hogy kik is e régi-új történet hősei?  

Oh, jószívű és tisztelt közönség!  

Parányi csillagok az élet egén. 

Itt ragyognak önök előtt mind.  


